Memo financiële omgang competitie 1e halfjaar 2021

Van:

Hoofdbestuur NTTB

Aan:

Bondsraad

Cc:

Financiële Commissie

Datum: 1 maart 2021

Tot op heden is het niet mogelijk om competitie te spelen in het tafeltennis. Eerder is gecommuniceerd
dat eind maart zal worden besloten of de stilgelegde competitie van het najaar 2020 kan worden
hervat, dan wel dat een, eventueel beperkte, voorjaarscompetitie kan worden opgestart.
Het Hoofdbestuur is van mening dat in alle gevallen moet worden afgezien van het in rekening
brengen van het “competitiegerechtigd” tarief van de contributie en dat in plaats daarvan moet worden
volstaan met het niet-competitiegerechtigd tarief voor alle leden 1. Populair gezegd: Besloten zou
moeten worden om de zgn. ‘competitietoeslag’2 voor het eerste halfjaar van 2021 niet in rekening te
brengen bij de leden. Het Hoofdbestuur wil dit hierbij ter besluitvorming voorleggen aan de Bondsraad.
Een positief besluit zal tevens leiden tot aanpassing van de begroting 2021 welke aanpassing in juni
aan de Bondsraad zal worden voorgelegd. De facturatie voor het eerste halfjaar zal reeds hebben
plaatsgevonden tegen de tijd dat de bondsraadsvergadering in juni zal worden gehouden.
Daarnaast geeft dit memo aan hoe de impact van dit besluit financieel wordt opgevangen.
De totale omvang van het verlies aan inkomsten dat door dit besluit wordt gerealiseerd is maximaal
€ 330.000.
Door de coronacrisis is er een aantal acties reeds ondernomen:
1. NOC*NSF heeft, van het in 2020 ingestelde noodfonds overgebleven geld, de omvang van de
subsidiepot “Basisfinanciering voor sportbonden” flink verhoogd. Hierdoor ontvangt de NTTB
in 2021 € 51.000 extra.
2. Tweede Kamerlid Rudmer Heerema heeft middels een motie extra middelen bedongen voor
het in stand houden van de door NOC*NSF meegefinancierde topsportprogramma’s, die
zonder deze bijdrage niet zouden kunnen worden uitgevoerd. De NTTB heeft voor € 30.000
aanspraak gemaakt op deze middelen. Informatie over toewijzing wordt in de loop van februari
2021 verwacht.
3. De tafeltennissport heeft in het najaar van 2020 niet meer kunnen opstarten. Hierdoor is er
een aanzienlijke extra onderbesteding over 2020 van € 140.000 waarvan € 35.000 betrekking
heeft op onderbesteding bij afdelingen. De belofte is gedaan dat hieruit extra activiteiten
mogen worden gefinancierd in 2021. Vanuit het overschot van 2020 kan derhalve tenminste
€ 105.000 worden bestemd voor opvang van het tekort in 2021.
Het deel dat ongedekt blijft voor 2021 is dan € 144.000. De Algemene Reserve was ultimo 2019
€ 671.559. Het benodigde weerstandsvermogen voor 2021 is € 421.600. Het is, naar oordeel van het
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Hoofdbestuur, mogelijk om het risico af te dekken vanuit de Algemene Reserve zonder dat het
weerstandvermogen in gevaar komt.
De NTTB zal in 2021 een beroep doen op een deel van de landelijke steunmaatregelen.
Voorzichtigheidshalve is in dit memo nog geen rekening gehouden met eventuele financiële
meevallers die hieruit voort kunnen vloeien.
Ook in 2021 zal een aantal activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden. Mogelijk zal dit leiden tot, op
onderdelen, nieuwe onderbesteding. Hier is nu nog onvoldoende zicht op maar te realiseren
onderbestedingen kunnen worden aangewend voor opvang van het tekort.

De cijfers samengevat:

Partners

Vermindering contributie-inkomsten:

€ 330.000

Meeropbrengst subsidie NOC*NSF

€

51.000

Opbrengst "Heerema"-gelden

€

30.000

Resultaatbestemming 2020

€ 105.000

Aanvraag landelijke steunmaatregelen

PM

In 2021 te realiseren onderbesteding

PM

Te financieren vanuit vermogen:

€ 144.000

Huidige algemene reserve

€ 671.559

Nieuwe algemene reserve (projectie)

€ 527.559

minimaal weerstandvermogen 2021:

€ 421.600
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